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نظرة املستشرق اْجنْتس جولد تسيهر للسنة من خالل كتابه العقيدة والشريعة يف 
 ماإلسال

 مصطفـى فـرج العمـاري زايـد
 اجلامعـة األمسريـة اإلسالميـة
mastvafaraj@yahoo.com                       

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني اهلادي إىل احلق والطريق املستقيم، وأصلي وأسلم على املبعوث رمحة 

وصحبه والتابعني إىل يوم الدين وبعد، فهذا حبث يتعلق بنظرة املستشرقني  للعاملني، وعلى آله
للشريعة اإلسالمية بشكل عام، وللسنة النبوية املطهرة بشكل خاص، رأيت أن يكون إسهاما مين 
من أجل نصرة هذا الدين اإلسالمي احلنيف، كما نصره أسالفنا السابقون األولون ضد املطاعن 

 واالفرتاءات...
دم هبذه املشاركة العلمية إىل املؤمتر العلمي الدويل الثاين، الذي تنظمه كلية علوم الشريعة أتق

بفقه التعامل مع السنة النبوية )االجتاهات والضوابط جبامعة املرقب، مدينة اخلمس، ويتعلق: 
 واجلهود(، من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح.

 هلم دور كب ر  ي التعامل م  السنة من املتعارف عليه لدى املتخصصني أن املستشرقني
النبوية، وهلم نظرة  ي كل جانب من جوانبها، وهلم أهداف وغاايت يسعون إىل حتقيقها، وهذه 
الغاايت واألهداف ختتلف من مستشرق إىل آخر على حسب البيئات االستشراقية، اليت ينتمي 

 إليها كل واحد منهم.
نظرة املستشرق اْجنْتس جولد تسيهر ملؤمتر: )رأيت أن يكون عنوان املشاركة  ي هذا ا

(، الذي يندرج ضمن احملور األول املتعلق للسنة من خالل كتابه العقيدة والشريعة يف اإلسالم
ابجتاهات التعامل م  نصوص السنة  ي الفهم والتنزيل بني معامل الوسطية ومظاهر االحنراف 

 وابلتحديد حتت االجتاه العقالين املعاصر.
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  الية البحث:إشك

اإلجابة على أسئلة تتعلق بتعامل بعض املستشرقني م  السنة النبوية سندا ومتنا، من ذلك: 
ملاذا يدرس املستشرقون السنة النبوية، وما الغاية من دراستها، وإىل أي مدى كان تعاملهم وفهمهم 

 لنصوص السنة )بني الوسطية واالحنراف(؟.
 هدف البحث: 

( من خطأ  ي فهم نصوص املستشرق اْجنْتس جولد تسيهرؤلف: )بيان ما وق  فيه امل
السنة، وخطأ التعامل معها، على سبيل العمد أو السهو، مستفيدا من تعليقات مرتجم النسخة اليت 
اعتمدهتا، وهو األستاذ: حممد يوسف موسى، وردود العلماء عليه، من ذلك ما قام به الدكتور 

 ومكانتها  ي التشري .مصطفى السباعي  ي كتابه: السنة 
 أمهية املوضوع: 

تعد دراسة علوم السنة والدفاع عنها من األمهية مبكان، أو على أقل تقدير التذك ر مبا حياك 
حوهلا من شكوك وشبهات، وخاصة فيما يتعلق ابملصدر الثاين من مصادر التشري  اإلسالمي 

 وحماولة نسبة ما ورد  ي األحاديث للصحابة ومن تبعهم.
 سبب اختيار املوضوع: 

تقدمي نظرة ألحد أكرب املستشرقني خطرا جتاه السنة واحلديث النبوي الشريف، وحماولة 
الكشف عن السبب  ي مواقفه هذه، اليت ال تتعدى جمرد ذهوله؛ كغ ره من املستشرقني واندهاشه 

علوم لدينا أن مجي  املستشرقني أمام الثروة العلمية املتمثلة  ي قيمة السنة النبوية املطهرة. وأنه من امل
غ ر املسلمني خيتلفون معنا  ي االعتقاد بنبوة الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم وهذا الذي جعلهم 

 يركبون منت الشطط  ي دعواهم.
 منهج البحث وحدوده: 

انتهجُت  ي كتابة هذا البحث املنهج االستقرائي النقدي، من خالل استقراء آراء 
 تسيهر، من خالل كتابه العقيدة والشريعة، والرد عليه وفق منهج وسطي معتدل.   املستشرق جولد

اعتمدت  ي كتابة هذا البحث على النسخة الصادرة عن دار الكاتب املصري، القاهرة، 
م، بعنوان: العقيدة والشريعة  ي اإلسالم، اجناس جولد تسيهر، اتريخ 1946الطبعة األوىل، فرباير: 

التشريعي  ي الداينة اإلسالمية، نقله إىل اللغة العربية وعلق عليه: حممد يوسف التطور العقدي و 
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وقد عرف هذا الكتاب  ي بداية أتليفه بـ:  ،ز عبد احلق، وعلي حسن عبد القادرموسى، عبد العزي
 حماضرات  ي اإلسالم، وعرف  ي فرنسا والشرق ابلعنوان الذي ذكرت: العقيدة والشريعة...

  هيكلة البحث:
يشتمل البحث على: مقدمة. تضمنت إشكالية البحث، وأهدافه، وأمهية البحث، وسبب 

 اختياره ومنهجه وحدوده.
 املبحث األول: نبذة عن حياة املؤلف جولد تسيهر.
 املبحث الثاين: اجتاه التعامل مع السنة والرد عليها.

 املبحث الثالث: أمنوذج التعامل مع نصوص السنة عند جولد تسيهر.
 امتة: تتضمن النتاجج والتوصيات.اخل

 املصادر واملراجع.
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 نبذة عن املستشرق اْجنْتس جولد تسيهر:  املبحث األول
 مولده: 

مبدينة اشتولفْيِسنرُبج  ي بالد  1850كان ميالده  ي الثاين والعشرين من شهر يونيو سنة 
 .1اجملر، اليت كانت آنذاك جزءا من اإلمرباطورية النمساوية

يهودية إسرائيلية، هلا حظها الكب ر  ي املكانة االجتماعية، له نزعة وطنية فيها من  أسرته:
 التحفظ الشيء الكب ر.

يذكر الدكتور عبد الرمحن بدوي أنه كان غ ر راض عن احلركات الثائرة؛ حىت لو كانت هذه 
م هبا بيالكون م  أهنا احلركات  ي صاحل الطائفة، اليت ينتسب إليها، فلم يكن راضيا عن الثورة اليت قا

 .2 أفضت إىل ازدايد نفوذ اليهود، ورف  مكانتهم  ي احلياة العامة  ي اجملر
إًذا هو املستشرق اْجنْتس جولد تسيهر اجملري األصل واليهودي الداينة، الذي ولد  ي سنة 

ن سنة ، استمرت حياته  ي القراءة والتحصيل، إىل أن مات  ي بودابست ابجملر  ي نوفمرب م1850
19213. 

  دراساته ورحالته:
م، مث انتقل بعدها إىل 1869قضى أول عمره  ي بودابست، مث سافر إىل برلني سنة 

م، مث 1872، مث عاد إىل بودابست؛ فعني مدرسا مساعدا  ي جامعتها سنة 4جامعة ليبتسك
 ي القاهرة مدة، و ي  فأقام 1873أرسلته وزارة املعارف إىل فيينا َولَْيِدْن، مث رحل إىل الشرق سنة 

هذه املدة ألقى بعض الدروس  ي األزهر، جعلته متميزا عن غ ره من املستشرقني،  مث إىل سوراي 
م، وصار 1907وفلسطني، مث عاد بعد ذلك إىل اجملر، وعنين رئيسا  ي أحد أقسام جامعتها سنة 

 .5 االستشراقيةأستاذا للغات السامية، ومل يغادر اجملر إال للمشاركة  ي املؤمترات 

                                                           

 .197موسوعة املستشرقني، عبد الرمحن بدوي، ص -1
 .197املصدر السابق، ص -2
 .198نفسه، ص -3
 .198نفسه، ص -4
 .199نفسه، ص -5
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بشكل ظاهر وواضح للعيان مهتما ابلسياسة والشرق املعاصر  جولد تسيهرإًذا مل يكن 
ولكن جتربته الروحية الباطنية وكتاابته توحي أنه ينفذ  ي النصوص والواثئق، ويتبني من خالهلا أن له 

 تيارات ودواف  حقيقية استرتت خلف قناع تلك الكلمات.
 أساتذته: 

اتذته فليشر، الذي كان أستاذا له  ي جامعة ليبتسك، وكان أحد املستشرقني من أشهر أس
الناهبني  ي ذلك احلني، فتتلمذ على يديه  ي الدراسات الشرقية، وانل على يديه درجة الدكتوراه 

م، وتتعلق دراسته  ي مرحلة الدكتوراه بشارح يهودي  ي العصور الوسطى، شرح 1870األوىل سنة 
 .6 هو: تنخوم أورشلميالتوراة أال و 

 منهجه:
كان منهجه العلمي ونظرته للقرآن والسنة وغ رمها من علوم اإلسالم نظرة إىل الواثئق على   

أهنا رمز حلياة مضطربة قوية معقدة حينها جعلته ينظر إىل املذاهب والنظرايت واآلراء نظرة زمانية ال 
عقائد على أنه كالكائن احلي، يولد وينمو مكانية، جعلته ينظر إىل التفس ر والفقه واحلديث وال

وينضج، مث يبدأ  ي االحنالل ويستمر  ي الذبول حىت يفىن ويزول، هذه نظرته لكل ذلك إذا ما متعنا  
 .7 كتابه العقيدة والشريعة  ي اإلسالم

هذا هو منهجه البحثي، الذي أشار إليه عبد الرمحن بدوي من أنه منهج استداليل ال 
ن يقبل على النصوص و ي عقله جهاز من املقوالت والصور اإلمجالية، حياول تطبيقها استقرائي؛ فكا

 على هذه النصوص والتوفيق بينها وبني ما يوحي به ظاهر النص.
فقد كان شديد االهتمام  ي استخدام هذا املنهج االستداليل، فيذكر النص ويسوق 

ن، وهو خيتلف عن منهج املستشرق نلينو الذي الشواهد أتييدا ألقواله، معتمدا على البص رة والوجدا
يقوم على االستقراء اخلالص، ويعتمد على النصوص وال خيرج عنها، ويش ر بدوي إىل أن منهج 

 .8نلينو هو املنهج العلمي ابملعىن الدقيق، وهو منهج نولدكه
 

                                                           

 .198موسوعة املستشرقني، عبد الرمحن بدوي، ص -6
 .199املصدر نفسه، ص -7
 .200نفسه، ص -8
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 نبوغه العلمي ومؤلفاته:
يكتب حبثا عن أصل الصالة   -عمرهمل يتجاوز الثانية عشرة من -بدأ منذ أن كان طفال 

وتقسيمها وأوقاهتا، و ي سن السادسة عشرة أخذ يرتجم قصتني من الرتكية إىل اجملرية، تقوم إحدى 
 اجملالت بنشرها، حتت عنوان: مستشرق  ي السادسة عشرة.

م، و ي كل سنة يكتب حبثا، أو طائفة من األحباث من 1866ظل منذ تلك اللحظة سنة 
 .9 ة يقوم ابالطالع عليها، حىت بلغ جمموع أحباثه مخسمائة واثنتني وتسعني حبثابني كتب ضخم

أما مؤلفاته فهي كث رة؛ ذكر املهتمون برتمجته أهنا جتاوزت بض  مئات؛ فحياته كانت حافلة 
م، 1884. منها كتابه: )الظاهرية ومذهبهم واترخيهم(، طب  سنة: 10ابلبحث والدرس والتأليف

كتابه: -اليت تتعلق ابملسائل اإلسالمية-د الرمحن بدوي أن من أهم أحباثه وذكر الدكتور عب
)الظاهرية ومذهبهم واترخيهم(، وبنين بدوي أن الكتاب احتوى على مقدمة تتعلق ابلفقه بشكل 

كما تكلم  ي الكتاب عن   -الذي اندرس ومل يعد له أتباع-عام، ومل يقتصر على املذهب الظاهري 
املذاهب الفقهية املختلفة وعن اإلمجاع، وعن االختالف بني أئمة املذاهب،  أصول الفقه، وأصول

أنه يتحدث عن تطور  -كما بيننت-وعن الصلة بني املذاهب واملذهب الظاهري، ومنهجه  ي ذلك 
الفقه ومنوه، ويس ر  ي التحليل إىل أن يربط املذهب الظاهري، الذي أسسه ابن حزم إىل ابن تيمية 

 .11 واملقريزي
م، مث كتابه: )حماضرات  ي 1889مث كتابه: )دراسات إسالمية(، الذي ظهر سنة 

م، أو املسمنى: )العقيدة والشريعة  ي 1910اإلسالم(، الذي ظهر وطب   ي مدينة هيدلربج سنة 
 .12اإلسالم( احملدد  ي هذا البحث حمل الدراسة

وفق ردود علماء وهذا الكتاب الذي اخرتت منه نظرته للسنة، وحاولت الرد عليها 
املسلمني، الذين كان هلم دور كب ر  ي التصدي للمرجفني واملستشرقني أمثال اْجنْتس جولد تسيهر 
اعتمد مؤلفه  ي تقسيمه على نظرة عامة عن اإلسالم من مجي  نواحيه، حتدث  ي الفصل األول عن 

                                                           

 .199موسوعة املستشرقني، عبد الرمحن بدوي، ص -9
 ينظر: مقدمة مرتجم كتاب العقيدة والشريعة  ي اإلسالم. حممد يوسف موسى. -10
 .200موسوعة املستشرقني، عبد الرمحن بدوي، ص -11
 .201املصدر السابق، ص -12
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ر  ي اإلسالم. والفصل حممد واإلسالم، تناول فيها فكرة الضم ر وطهارة القلب، وما هلما من دو 
الثاين حتدث فيه عن تطور الشريعة، بنين من خالله خصائص الفقه واتريخ احلديث. الفصل الثالث: 
خصصه لتطور علم الكالم. الفصل الراب : حتدث فيه عن الزهد والتصوف. الفصل اخلامس: حتدث 

 .13فيه عن الفرق القدمية واملعاصرة
 القرآن(، أو )اجتاهات تفس ر القرآن عند املسلمني(، وكتابه: )مذاهب املسلمني  ي تفس ر

م. تكلم فيه عن خطوات تفس ر القرآن، واتريخ النص، والقراءات واجتاهات 1920طب  بليدن سنة 
 .14تفس ر القرآن قدميا وحديثا

 
 اجتاه التعامل مع السنة النبوية عند جولد تسيهر والرد عليها:  املبحث الثاين

نلمس من خالل هذا املبحث نظرة املستشرق اجملري جولد تسيهر ورؤيته وموقفه من السنة 
النبوية، وال شك أن السنة النبوية املطهرة هلا مكانتها الدينية والعلمية والتارخيية؛ لذا شكك  ي 

 صحتها بعض املستشرقني، ومن سار على هنجهم من املرجفني، وخاصة  ي هذه الزمان.
علماء هذا املوقف من السنة وردن كث ر منهم على شبههم اليت ترتا، رمبا أتثر هبا  وقد ذكر ال

كث ر من الكتاب املسلمني. ومن الذين قاموا ابلتصدي هلذه االفرتاءات الدكتور السباعي،  ي كتابه 
 غ ر متتب -السنة ومكانتها  ي التشري  بقوله: ))...وسأحاول هنا نقد خالصة آرائه  ي هذا الصدد 

لكل فقرة من فقراته، فذلك يقتضي كتاابً مستقاًل على ِحَدٍة؛ فإن حبوثه  ي هذا الشأن يضيق نطاق 
هذه الرسالة عن إثبات الرد عليها مجلة مجلة، وحسيب أن أش ر إىل االجتاهات العامة واخلطوط 

األجل للقيام  الرئيسية  ي حبوثه، وأترك بقية الرد التفصيلي لفرصة أخرى، وأرجو هللَا أن يفسح  ي
 ، فلله الفضل واملنة أن قيض هلذا الدين من يداف  عنه ويصد عنه شبه املغرضني.15هبذا الواجب((

وكذلك ممن تصدوا هلذه املزاعم الشيخ حممد أبو زهرة من خالل كتابه: احلديث واحملدثون 
واضحة ملن أراد أن  أو عناية األمة اإلسالمية ابلسنة النبوية؛ فقد أفحم اخلصم بردود شافية كافية

 يعرتف ابحلق الظاهر للعيان.
                                                           

 .202موسوعة املستشرقني، عبد الرمحن بدوي، ص 13-
 .203فسه، صاملصدر ن -14
 .214السنة ومكانتها  ي التشري  اإلسالمي، للسباعي، ص -15
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إن من هذه املواقف ووجهات النظر، اليت تعرض لذكرها املستشرق اجملري اجتاه السنة 
زعمه: أن السنة كانت من صن  الصحابة، وأهنم هم من كتبها ودوهنا، وزعم أن اإلسالم  ي بدايته 

 هي جزء ال يتجزأ من اإلسالم قد ألفت على يد ، وأن السنة، اليتبين على يد أتباع النيب حممد 
قد أضافها العلماء من بعده؛ ليوسعوا  الصحابة، ويرى أن اآلالف من األحاديث اليت قاهلا النيب 

اإلسالم وجيعلوه أكرب حجما. فيقول: "إن تعاليم القرآن جتد تكملتها واستمرارها  ي جمموعة من 
. فهو 16تعترب أساسية لتمييز روح اإلسالم" -عن النيب مباشرة وإن مل ترو-األحاديث املتواترة وهي 

 يطعن  ي السنة كلها املتواتر الصحيح أو املشهور، وليس حديثا ما أو جمموعة من األحاديث.
 

 الرد على نظرته وزعمه:
ما ترتب على قوله  ي موض  آخر من القرآن من صن  حممد صلى هللا عليه وسلم  إن

يريد  عترب أساسية لتمييز روح اإلسالم(قوله:)...األحاديث املتوترة، وإن مل ترو عن النيب مباشرة ت
بذلك أن يصل إىل التشكيك  ي صحة السنة النبوية، وإذا مت له ذلك فيكون قد حتقق له ما يريد 

القرآن من أتليف حممد، وال غرابة  ي ذلك؛ ألن أغلب املستشرقني بعد نسبتهم القرآن حملمد من أن 
سعوا جاهدين إىل أن ينسبوا السنة ألتباعه، والغاية من هذا التشكيك هو زعزعة مصادر التشري  

 اإلسالمي والطعن  ي شعائرها املقدسة.
جولد تسيهر وغ ره من املستشرقني هي أعتقد أن النتيجة اليت يريد أن يصل إليها املستشرق 

التشكيك  ي السنة النبوية؛ ألهنا متثل هلم أكرب عائق بعد القرآن الكرمي من أجل إطفاء نور اإلسالم، 
وألن السنة ترتبط ابلقرآن الكرمي ارتباطا مباشرا؛ فهي املفسرة واملوضحة لنصوص القرآن الكرمي. قال 

َ لِلنَّاِس َما نـُزنَِل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّروَن﴾]النحل: تعاىل: ﴿اِبْلبَـيِنَناِت َوالزُّبُ  ِر َوأَنـْزَْلَنا ِإلَْيَك الذنِْكَر لِتـُبَـنيِن
44.] 

 جيب أن أذكر القاري الكرمي: ))... حرص الصحابة على حفظ حديث رسول هللا 
قيته من شوائب التحريف ونقله، وحرص التَّابِعوَن من بعدهم على نقل هذا احلديث ومجعه، وتن

اِبنَي والَوضَّاِعنَي، وفضح نواايهم  والتزيد، وما قام به علماء الُسنَِّة من جهود جبارة  ي تتب  الَكذَّ
ودخائلهم، وبيان ما زادوه  ي الُسنَِّة من أحاديث مكذوبة، حىت مجعت الُسنَّة  ي كتب صحيحة 

ذلك إىل االعرتاف بصحتها والتسليم هبا، إذا أمعنت وأشبعها النـُقَّاد حبثًا ومتحيصاً، مث خرجوا من 

                                                           

 .31العقيدة والشريعة  ي اإلسالم، ص -16
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النظر  ي ذلك كله، أيقنت أنَّ هؤالء املستشرقني  خيبطون  ي أودية األوهام، ويتأثرون أبهوائهم 
وتعصبهم  ي احلكم على حقائق، يعترب العبث هبا  ي نظر احملقق املنصف إسفافًا وتالعبًا ابلعلم 

 .17ظرايت اهلوى والعصبية((وإخضاعاً حلقائق التاريخ إىل ن
واألحاديث الشريفة اليت جاءت هبا السنة الصحيحة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل 

إىل الرفيق  حيصل هلا تطور كما يدعي جولد تسيهر؛ فبعد اكتمال الدين قبل رحيل رسول هللا 
َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم نزل قول هللا تعاىل: ﴿اليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم  األعلى

تـَرَْكُت »[ وذلك يعين: كمال اإلسالم ومتامه. قال صلى هللا عليه وسلم للصحابة: 3ِديًنا﴾]املائدة: 
، َوُسنََّة نَِبيِنهِ   .18«ِفيُكْم أَْمَرْيِن، َلْن َتِضلُّوا َما مَتََسْكُتْم هِبَِما : ِكَتاَب اَّللَِّ

ومن شبهاته قوله: "إن هذه األحاديث وغ رها من النصوص املماثلة هلا، واليت يسهل علينا 
مجعها، ال متثل وجهات نظر خاصة بطبقة سامية األخالق فحسب، بل إهنا لتعرب عن العاطفة 

. وكذلك يقول: "...لكن اإلسالم خالل توسعه التايل، وبفعل التأث رات 19العامة لفقهاء اإلسالم"
 .20األجنبية ترك جماال لدقة العلماء املفتني ولعلماء العقائد"

هذا فهم أحد أكرب املستشرقني للسنة النبوية أبكملها، وهذا هو الفكر والتفك ر 
أخذ القرآن عن األولني، والسنة االستشراقي عند كث ر من املستشرقني، وكأنه يقول: النيب حممد 

نقلها أتباعه من األجانب عند توسعهم  ي البلدان. هو  ي احلقيقة يريد أن يشكك  ي القرآن، ويريد 
 أن يربهن على أنه من صن  حممد، ويشكك  ي السنة على أهنا من صن  الصحابة. 

ها الوقوع  ي إن أغلب املستشرقني  ي كتاابهتم وأحباثهم وقعت منهم أخطاء ومآخذ من
االفرتاضات املسبقة؛ فتجدهم حيملون أفكارا اثبتة ومسلمات ال نزاع فيها، وهذا يق  على 
املستشرقني الذين مل يهتدوا بدين اإلسالم، ألهنم خيالفون املسلمني  ي عقيدهتم، فال يستطي  

 املستشرق أن يسلم أبن حممدا نبيا مرسال، وأن القرآن  كتااب منزال.

                                                           

 .220السنة ومكانتها، للسباعي، ص -17
 .2/364(، 2640موطأ مالك: رقم: ) -18
 .33العقيدة والشريعة  ي اإلسالم، ص -19
 .49املرج  السابق، ص -20
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كما جاء  ي كتابه العقيدة والشريعة  ي اإلسالم أو -ستشرق جولد تسيهر لذا فإن امل
لديه فكرة مسبقة وافرتاض اثبت ال يتغ ر، وهو أن األحاديث املوجودة لدينا اليوم  -دراسات حممدية

خمتلقة وموضوعة، وهي نتيجة التطور التارخيي والسياسي، الذي طرأ على العامل اإلسالمي بعد وفاة 
 . 21ى هللا عليه وسلمالنيب صل

ومن ابب الرد عليه إذا أنكر السنة وقال: هي من صن  أتباعه، إذن ملاذا يعرتف حبياته؟ 
لقد ردن علماء املسلمني أحاديث كث رة نسبت إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم ومل يعرتفوا هبا؛ بسبب 

ات، اليت نسبت إىل الرسول الوض  أو االفرتاء... وحنن: ))ال ننكر أن هناك الكث ر من املوضوع
. ولــ ))علماء 22ومل يكن ذلك خافيا  ي عصر من العصور على علماء املسلمني((  الكرمي 

احلديث ابع طويل  ي نقد الرواة، وبيان حاهلم من صدق أو كذب؛ فقد وصلوا  ي هذا الباب إىل 
 .23خيهم...((أبعد مدى، وأبلوا فيه بالء حسنا، وتتبعوا الرواة ودرسوا حياهتم واتر 

لقد اهتم هذا املستشرق ))أكثر علماء األمة بالء وأضناهم جهدا، وأشقهم عمال، وأثقلهم 
عبئا، وأصعبهم رسالة، كانت مهمتهم أثقل من حنت الصخور، ومحل اجلبال، يشهد بكل ذلك ما 

 .24تركوه لنا من علوم جليلة...((
ام  الصحيح املسند املختصر وإن من علماء احلديث اإلمام البخاري صاحب كتاب: ))اجل

من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه((، دوننه على مدى ستة عشر عاما، واإلمام 
أمحد بن حنبل ُمْسَنده فيه أربعون ألف حديث، وقيل: ثالثون، تكرر منها عشرة، كان يقول: 

صحابة وأهل احلديث هم من ، فكيف يدعي املستشرقون أن ال25))جعلته حجة بيين وبني هللا((
 26ألفوا السنة؟.

                                                           

كتاابت دراسات حممدية، حبث للدكتور: بش ر الصديق نصر، كلية الدعوة ينظر: وهم املوضوعية  ي   -21
 .117-116اإلسالمية، طرابلس، ليبيا. وينظر االستشراق أهدافه ووسائله، للزايدي، ص 

 .1/664متيز األمة اإلسالمية، الدكتور السعدي،  -22
 .96االستشراق، زقزوق، ص -23
 .54افرتاءات املستشرقني، املطعين، ص -24
 .1/320املعني على تفهم األربعني، البن امللقن، ينظر:  -25
 .57افرتاءات املستشرقني، املطعين ، ص -26
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إًذا ليس صحيحا ما زعمه جولد تسيهر من أن الصحابة والتابعني هم من وضعوا احلديث 
وطوروه، و ي احلقيقة هذا خلط بني احلق والباطل؛ فتجد املستشرق يعرتف جبهود علماء احلديث  ي 

 مث يتهمهم ابلوض ؟ مجعه وحفظه والتحقق من نسبته للنيب صلى هللا عليه وسلم
و ي معرض الرد على هذا املستشرق يرد الشيخ حممد أبو زهرة على متويهات هذا املستشرق 
وغ ره: ))اطلعت أيها القارئ على اتريخ السنة  ي القرن األول والثاين للهجرة املباركة، ورأيت أن 

نة وضبط، وأهنم يذبون علماء الصحابة والتابعني ومن بعدهم كان يتلقاها بعضهم عن بعض  ي أما
عنها أكاذيب الشيعة واخلوارج والزاندقة، ومن كان على شاكلتهم  ي الكيد لإلسالم عن طرق 
احلديث...(( مث يقول: ))ولكن شرذمة من أهل الكفر والضالل يدعون ابملستشرقني كرب عليهم أن 

قت ضعف فيه املسلمون تبقى هذه الثروة اإلسالمية املباركة حمفوظة من التبديل والتحريف  ي و 
واستولت عليهم األمم الكافرة، فعمل هؤالء املستشرقون جاهدين على تشكيك املسلمني  ي دينهم 

 .27عن طريق الطعن  ي احلديث...((
إن ما تفوه به جولد تسيهر حياكيه تلميذه جوزيف شاخت، ويزعم هو اآلخر أن السنة 

وما دام األمر كذلك فليس على املسلمني حرج  عنصر بشري دخيل، ومل ينزل به وحي من عند هللا،
 ي أن يهملوها، وليس عليهم شيء  ي إمهال أوامرها ونواهيها، وقد سار على هذا الزعم من بعض 
املفتونني من أبناء املسلمني، مثل: حممود أبو رية، الذي أكثر الطعون  ي السنة  ي كتابه: أضواء 

 .28قاالتهالسنة احملمدية، وحسني أمحد أمني،  ي م
إًذا ملاذا كل هذه االفرتاءات والشكوك  ي السنة واحلديث؟ وم  هذا مل يصل املستشرقون 
إىل ما يريدون من زعزعة ثقة املسلمني  ي دينهم املتمثل  ي القرآن والسنة، م  ما حصل من ختاذل 

واء على السنة ممن ركن ألولئك املستشرقني من بين املسلمني، أمثال: حممود أبو رية  ي كتابه: أض
 .29احملمدية

                                                           

 .302احلديث واحملدثون، أبو زهرة، ص -27
 .164ينظر: افرتاءات املستشرقني، املطعين، ص -28
 .96= ينظر: االستشراق، زقزوق، ص29
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و ي احلقيقة فإن مثل هذه الشبه ال تقوم إال على جمرد الدعوى والتغافل عن احلقائق، وال 
تقوم إال على اتباع اهلوى والغرض. وهذا القول الذي أورده املستشرقون هو قول من يتجاهل 

 احلقائق الثابتة ويطعن فيها وخيلط بني احلق والباطل.
تسيهر تؤكد خطورة املنهج االستشراقي املعادي لإلسالم وأهله، املنهج إن مزاعم جولد 

 الذي يعتمد على اخلطأ والتدليس واالفرتاضات املسبقة واتباع اهلوى والغرض.
كما بنين الشيخ السباعي  ي كتابه السنة ومكانتها  ي -إن الذي دف  جولد تسيهر وغ ره 

صليبية بالد اإلسالم، كانت مدفوعة إىل ذلك حيث يقول: ))ملا هامجت اجليوش ال -التشري 
 بدافعني: 

داف  الدين والعصبية العمياء اليت أاثرها رجال الكنيسة  ي شعوب أوراب، مفرتين  -األول
على املسلمني أبش  االفرتاءات: حُمَرِنِضنَي النََّصاَرى أشد حتريض على ختليص مهد املسيح من أيدي 

هرة املقاتلني من جيوش الصليبيني من هؤالء الذين أخرجتهم الكفار )أي: املسلمني(، فكان مج
العصبية الدينية من دايرهم عن حسن نية، َوقـُوَِّة العقيدة، إىل حيث يالقون املوت والقتل والتشريد 

 محلة بعد محلة، جيشاً بعد جيش. 
 . 30داف  سياسي استعماري(( -الثاين
شك أن الذي دفعهم حقدهم الدفني منذ قدمي الزمان على هذا الدين احلنيف حماولة  فال

 منهم إطفاء نور هللا تعاىل.
وخاصة ما كتبه جولد تسيهر  ي كتابه العقيدة -مث إن الناظر  ي كتاابت املستشرقني 

هذه األحباث يرى التعمد  ي تشويه احلضارة  ي أذهان املسلمني وغ رهم، وتبني أن مثل  -والشريعة
 تـَتَِّسُم ابلظواهر اآلتية:

 سوء الظن والفهم لكل ما يتصل ابإلسالم  ي أهدافه ومقاصده.  -1
 سوء الظن بعلماء املسلمني وعظمائهم.  -2
تصوير اجملتم  اإلسالمي  ي خمتلف العصور، وخاصة  ي العصر األول، أبنه جمتم   -3

 متفكك تقتل األاننية رجاله وعظماءه. 
 ير احلضارة اإلسالمية تصويراً ُدوَن الواق  بكث ر، هتويناً لشأهنا واحتقاراً آلاثرها. تصو  -4

                                                           

 .211السنة ومكانتها  ي التشري ، السباعي،  -30
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ا جلهل بطبيعة اجملتم  اإلسالمي على حقيقته، واحلكم عليه من خالل ما يعرفه هؤالء -5
 املستشرقون من أخالق شعوهبم وعادات بالدهم. 

والتحكم فيما يرفضونه  إخضاع النصوص للفكرة، اليت يفرضوهنا حسب أهوائهم،-6
 ويقبلونه من النصوص. 

 حتريفهم للنصوص  ي كث ر من األحيان، حتريفاً مقصوداً. -7
إساءة فهم العبارات حني ال جيدون جمااًل للتحريف حتكمهم  ي املصادر اليت ينقلون -8

اريخ ما منها؛ فهم ينقلون مثاًل: من كتب األدب ما حيكمون به  ي اتريخ احلديث، ومن كتاب الت
بُوَن ما يرويه « الدم ري»حيكمون به  ي اتريخ الفقه، َوُيَصحِنُحوَن ما ينقله   ي كتاب: احليوان، َويَُكذِن

 .31اإلمام مالك  ي: املوطأ، كل ذلك انسياقاً م  اهلوى، واحنرافاً عن احلق
ا إىل احلذر إًذا املطل  على كتاابت املستشرقني جيد فيها من اخلطورة البالغة، اليت حتتاج من

من مثل هذه الكتاابت، ))ولعل أشدهم خطراً، وأوسعهم ابعاً، وأكثرهم خبثًا وإفسادًا  ي هذا 
فقد كان واس  االطِناَلِع على املراج  العربية « جولد تسيهر»امليدان، هو املستشرق اليهودي اجملري 

تزال كتبه وحبوثه مرجعا خصباً َحىتَّ ُعدَّ شيخ املستشرقني  ي اجليل املاضي، وال  -على ما يظهر -
ومهمًا للمستشرقني  ي هذا العصر، وقد نقل لنا األستاذ أمحد أمني بصورة غ ر رمسية كث رًا من آرائه 
عن اتريخ احلديث  ي فجر اإلسالم، وُضَحاُه، كما نقل لنا بصورة رمسية سافرة بعض اَرائه، اليت 

عبد القادر  ي كتابه نظرة عامة  ي اتريخ الفقه  صرح بعزوها إليه، كما نقل لنا الدكتور علي حسن
اإلسالمي. ُمَلخََّص ُشَبِه هذا املستشرق  ي التاريخ احلديث، كما جند حبث هذا املوضوع وخالصة 
رأيه واضحاً  ي كتابه العقيدة والشريعة  ي اإلسالم، الذي ترمجه األساتذة حممد يوسف موسى، وعبد 

 .32القادر العزيز عبد احلق، وعلي حسن عبد
هو  -كما يبدو عند اكتمال منوه-ومن نظرته اليت تتعلق ابإلسالم: )...ذلك أبن اإلسالم 

ابعتباره تصورا وفهما أخالقيا للعامل، وابعتباره نظاما قانونيا  -تكونن بعضها-نتيجة أتث رات خمتلفة 
، الدين الذي . وهذا إن دلن فإمنا يدل على كمال33وعقيداي، حىت أخذ شكله السين النهائي(

                                                           

 .212ظر: السنة ومكانتها  ي التشري ، السباعي، ين -31
 .214السنة ومكانتها، السباعي،  -32
 .4العقيدة والشريعة  ي اإلسالم، ص -33
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نصت عليه اآلية الكرمية: ﴿اليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم 
[  واإلسالم يشتمل على مبادئ تطورت شيئا فشيئا، وفق أحداث ومواقف 3ِديًنا﴾ ]املائدة: 

عليها القرآن الكرمي، وال يدل ذلك على أنه من صن   ومناسبات حىت اكتمل  ي صورته، اليت نص
 الصحابة  أو أنه مقتبس من الفقه الروماين، أو الفكر الفلسفي اليوانين أو غ ر ذلك... 

ومن مواقفه اجتاه نيب اإلسالم صلى هللا عليه وسلم والسنة قوله: )...وهذا الطاب  العام 
فمحمد صلى هللا عليه وسلم مؤسسه مل يبشر جبديد  حيمله اإلسالم مطبوعا على جبهته منذ والدته،

من األفكار، كما مل ميدان أيضا جبديد فيما يتصل بعالقة اإلنسان مبا هو فوق حسه وشعوره 
 .34 وابلالهناية، لكن هذا وذاك ال ينقصان من القيمة النسبية لطرافته الدينية(
م وأهله: ))...احلق أن هذا ويتاب  الشيخ السباعي  ي رد شبه هذا املفرتي على اإلسال

املستشرق من أقل الناس حياًء  ي جمال العلم؛ فهو كما رأيت خيرتع األكذوبة ويتخيَّلها، ويركب هلا 
 ي نفسه هيكاًل، مث يلتقط من هنا وهناك ما يوهم أنه يؤيده فيما ادََّعى وال يبايل أن يكذب  ي 

ل، َويـُْعِرُض عما يكون دلياًل قاطًعا، ولكن النصوص أو يغالط  ي الفهم، أو يستدل مبا ليس بدلي
ضد فكرته، وليس أدل على حَتَيُّزِِه َوبـُْعِدِه عن اإلنصاف، وتعصبه آلرائه من أن يرفض نصوًصا قاطعة 
أمج  على صحتها أهل العلم، بنصوص ملفقة من كتاب حياة احليوان للدم ري، أو كتاب  ألف ليلة 

اين، أو غ رها من كتب األدب، اليت جتم  ما َهبَّ َوَدبَّ وما صح، وليلة، أو العقد الفريد، أو األغ
وما مل يصح؛ فهذا شأن قوم يزعمون التجرد للعلم، وهل هؤالء هم الذين اختذهم أمثال أمحد أمني 
أئمة؟ يهتدون هبديهم  ي تكذيب الصحابة، وجتريح التابعني والتهجم على علمائنا  ي جمال النقد 

 .35والتمحيص((
ه اآلراء منه وقفت عليها بنفسي  ي أغلب كتابه العقيدة والشريعة  ي وهذ 

اإلسالم، فال جتد إال املراوغات الباهتة، وقصد التضليل ألبناء جلدته أو من اقتن  به من املسلمني، 
إِلْساَلِم فسبحانك اي رب هتدي من تشاء وتضل من تشاء ﴿َفَمْن يُرِِد اَّللَُّ َأْن يـَْهِديَُه َيْشرَْح َصْدرَُه لِ 

َا َيصَّعَُّد  ي السََّماِء َكَذِلَك جَيَْعُل اَّللَُّ   الرنِْجَس َعَلى َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضلَُّه جَيَْعْل َصْدرَُه َضيِنًقا َحَرًجا َكَأمنَّ
 [.125الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن﴾]األنعام: 

                                                           

 .5املصدر السابق، ص -34
 .263السنة ومكانتها  ي التشري ، للسباعي، ص 35-
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فهو عبارة عن سلسلة ومن هذا االفرتاء على السنة وسندها املتصل الصحيح قوله: ))...
من احملدثني الذين يصلون إلينا هذه األخبار واألعمال املشار إليها طبقة بعد طبقة، مما ثبت عند 

 .36الصحابة على أنه قد حاز موافقة الرسول  ي أمور الدين أو الدنيا...((
 وهذا أمر مسلم به عند أهل احلديث؛ فكل ما ثبت أنه ورد عن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم فيجب األخذ به وعدم اإلعراض عنه أبي حال؛ بل يكون من الثوابت اإلميانية اليت ال خيالف 

 املسلم. 
 ي احلقيقة ال ميكن التسليم أبي حال لدعوى جولد تسيهر وزعمه، وهذا التطاول واالهتام 

 منهجهم للمتقدمني واملتأخرين على حد سواء، وهذا التعميم، الذي هو مسة أغلب املستشرقني  ي
اجتاه السنة واحلديث، فيقول: ))وال نستطي  أن نعزو األحاديث املوضوعة لألجيال املتأخرة 

، فيتجرأ وينسب احلديث املوضوع للنيب صلى هللا عليه وسلم أو عمل علماء 37وحدها...((
  اإلسالم، وهذا ال يستقيم أصال عند أهل النقد من احملدثني الذين عملوا جهدهم للتصدي للوض

 والوضاعني مهما كانت أغراضهم وأهدافهم.
مث جتده يقول: ))مل يستط  املسلمون أنفسهم أن خيفوا هذا اخلطر، ومن أجل هذا وض  
العلماء علما خاصا له قيمته، وهو علم نقد احلديث؛ لكي يفرقوا بني الصحيح وغ ر الصحيح من 

و البحث عن احلقيقة؟ حنن ، ملاذا هذا التناقض، هل الغرض منه التشكيك أ38األحاديث((
كما -املسلمني نعرتف حبصول الوض   ي احلديث، ولكن م  هذا فقد تصدى له العلماء ابلنقد 

وهذا ال يعين أن كله من وض  الصحابة ومن تبعهم كما يزعم،  -يعرتف بذلك املستشرق ويقر به
تب  ذلك العلماء من أهل ومن الثوابت لدينا أن الصحابة عدول قاموا بصيانته من الدس والوض ، وت

 النقد  ي احلديث. 
مث يقول جولد تسيهر: ))...ومن انحية التطور الديين الذي نعين به هنا ال يهمنا احلديث 
من انحية شكله النقدي، وإمنا يهمنا من انحية التطور ...((، ويقول أيضا: ))...فهناك مجل 

                                                           

 .41العقيدة والشريعة، ص  36-
 .41الصدر السابق، ص  37-
 .41نفسه ص املصدر  38-
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ده خيلط بني احلق والباطل م  سعة اطالعه . وهنا جت39أخذت من العهد القدمي والعهد اجلديد...((
على أمور الدين اإلسالمي؛ فتجده يعرتف اترة ابلنقد والتمحيص، الذي حصل للحديث من قبل 
النقاد من أهل احلديث، ومن جهة أخرى يقول: الذي يهمنا التطور التارخيي للحديث... وهنا  

 كالمه ينقض بعضه بعضا.
دعي، فهو إما متعمد أو مشكك، فمن ومسألة األخذ من العهدين كما ي 

املعروف واملسلم به أن تلك األخبار اإلسرائيلية اليت نقلها من دخلوا  ي اإلسالم من اليهود  ي بداية 
الدعوة اإلسالمية، وهنا حصل من املستشرق خلط كب ر بني احلديث، وما جاء من آاثر كعب 

يب صلى هللا عليه وسلم  ي ذلك فهو حديث؛ األحبار وغ ره من اإلسرائيليني، وأما ما صح عن الن
 ألنه أوحي إليه أخبار السابقني من األمم السابقة والنيب ال ينطق عن اهلوى.

 
 أمنوذج التعامل مع نصوص السنة عند جولد تسيهر:  املبحث الثالث

 ماذا نقول  ي رجل تنعكس احلقائق  ي نفسه على هذا النحو؟! 
م وال الظروف هو سياسة ال كياسة، وال ينبغي أن يذكر لإلسالالوفاء م  األعداء  ي أحرج 

لكن جولد تسيهر حيب أحياان أن يبدو وكأنه رجل منصف، ال يلقي  ،لنبيه فضل  ي هذه الناحية
التهم جزافا، وال يقبلها من غ ره جزافا، ولذلك اعرتض كلمة لقسيس بروتستانىت مغفل يزعم فيها أن 

وال يباىل بطهارة القلوب... اإلسالم الذى يقول نبيه: ))إمنا األعمال اإلسالم ال يهتم ابلنيات، 
ابلنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى((. والذى يقول: ))أال إن  ي اجلسد مضغة إذا صلحت صلح 
اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهى القلب !((. هذا اإلسالم  ي عقل القسيس 

قوم على نقاء القلوب!! لذلك يقول جولد تسيهر: ))وبفضل نظرية الربوتستانىت الذكي دين ال ي
النية والقصد والروح اليت تلهم األعمال، اليت اختذت معيارا لقيمة العمل الديين، حىت أصبح صدق 
اإلخالص البد منه لقبول العمل؛ فمجرد ظل ابعث من أثرة، أو رايء جيرد كل عمل طيب من 

 .40قيمته((
ليس من قاض عادل يستطي  أن يوافق على هذه اجلملة، اليت نطق هبا ومن هذا يتبني أنه 

القسيس الربوتستانىت تيسدال ، وهى: "من البديهي أن طهارة القلب ال ميكن أن تعترب ضرورية أو 

                                                           

 .42العقيدة والشريعة ص  39-
 .41العقيدة والشريعة، ص -40
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مرغواب فيها  ي اإلسالم! والواق  أنه يصعب علينا أن نقول: إهنا مستحيلة لدى املسلمني"!! لكن 
الشهادة ضد القسيس الربوتستانىت لوجه احلق؟! إهنا وإن كانت شهادة  هل الرجل أدىل هبذه

 .41مدخولة ملا البسها من كالم سخيف عن السنة النبوية، إال أننا نقبلها منه وحدها
و ي أمنوذج آخر وق  فيه اخلطأ من قبل املستشرق نفسه، نتيجة فهم خاطئ، نرى املؤلف 

ن األحاديث الواردة  ي هذا الباب أودعت  ي احلديث، ومل هنا يض  كلمة بداية كالمه عن الرمحة أب
يرج  ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم مث أخذ يتاب  كالمه ابحلديث عن ذكر الرمحة والرتاحم، وهنا 

 نسأل: ما الغرض الذي يريد أن يصل إليه؟ 
 ففيه ما فيه من التشكيك واإليهام... يقول جولد تسيهر: ))و ي احلديث أودعت هذه

َجَعَل اَّللَُّ الرَّمْحََة ِماَئَة : »42املبادئ ذات التقوى اخلالية من الظواهر وحدها... مث يستدل ابحلديث
ُم اخلَْاَلِئُق ُجْزٍء فََأْمَسَك ِعْنَدُه ِتْسَعًة َوِتْسِعنَي، َوأَنـَْزَل  ي اأْلَْرِض ُجْزًءا َواِحًدا؛ َفِمْن َذِلَك اجْلُْزِء تـَتَـرَاحَ 

ابَُّة َحاِفَرَها َعْن َوَلِدَها َخْشَيَة َأْن ُتِصيَبُه((َحىتَّ تـَْرفَ   .، ومل يرج  هذا القول للنيب 43َ  الدَّ
و ي أمنوذج آخر وفهم خمتلف يظهر خطأ وتعمد عن قصد من قبل هذا املستشرق عندما 
-يربط شرب اخلمر ابحلديث عن احلرية الشخصية، ويستدل ابحلديث  ي غ ر موضعه ويعتقد       

أن حترمي اخلمر يقيد احلرية فيقول: ))ما جاء من أن: اخلمر أم اخلبائث، فكل هذا  -حسب هواه
، ويتهم الصحابة بوض  44يدخل  ي ابب احلرية، وسهولة التخطي ألحكام الشريعة املعرتف هبا((

نكر على أحاديث  ي حترمي النبيذ، ويستدل آبية املائدة أنه ال جناح على الذين آمنوا فيما طعموا، وي
 عمر بن اخلطاب إقامة احلد على من شرب اخلمر متأوال.

وهنا جيب توضيح أن حرمتها اثبتة ابلكتاب والسنة واإلمجاع، ومل يقل مسلم  ي األولني 
واآلخرين: إن السكران يرتك، وال يقام عليه احلد الشرعي، حىت تعرف املادة اليت سكر منها أو 

 سكر من لنب. ومن زعم أن اخلمر مباحة فقد كفر.  اجلهل الذي وق  منه، بل جيلد ولو

                                                           

 .38= ينظر دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن املستشرقني، حممد الغزايل، ص41
 ، عن أيب هريرة رضي هللا عنه.6000أخرجه البخاري، ابب: جعل هللا الرمحة مائة جزء، رقم:  -42
 .43العقيدة والشريعة ص -43
 .61-60املصدر السابق، ص -44
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ء  إن هناك أنواعا من األشربة احللوة تنشأ من عصر الفواكه، أو من نق  بعضها  ي املا
وهو إطالق  ،على هذا اللون من الشراب النبيذ وكث را ما يطلق ،كالتني والزبيب والرمان والتمر

ائل... وهذه األشربة ابتفاق املسلمني حالل  وما صحيح من انحية اللغة، وكان شائعا  ي عرف األو 
 وإن كانت تسمى أنبذه.  ، أحناء األرض يشربوهنا دون نك رفتئ املسلمون  ي

وجولد تسيهر يلبس احلق ابلباطل عندما يقول: إن كث را من العباد والقراء كانوا يشربون 
رسة إسالمية تبيح اخلمر، وهو  قاصدا بكالمه هذا اإلشعار أبن هناك مد -على أنه اخلمر-النبيذ 

 كاذب بداهة. 
على خرب ال وزن  -عند بعض املسلمني-اعتمد جولد تسيهر  ي اإليهام أبن اخلمر حالل 

له، يش ر إىل أن بعض اجلنود املسلمني  ي أثناء حرب الروم شربوا اخلمر، وأن أحدهم عندما قدم 
أرسل إىل عمر بن اخلطاب ابلقصة، يطلب  للعقوبة داف  عن شربه آبية من القرآن، وأن أاب عبيدة

رأيه، وهذا اخلرب من الناحية الفقهية ابطل، ومن انحية اإلسناد اتفه، ومن انحية استشهاد املستشرق 
ال خيدم غرضه. بل لقد برت هذا  - ي السياق الوارد به-املذكور به ينطوي على تدليس؛ ألنه 
 املستشرق جانبا من اخلرب، فيه الرد عليه. 

اخلرب كما أثبته الدكتور حممد يوسف موسى هو: "الذى  ي كتاب أسد الغابة  ي هذا و 
وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: ُأْخربُْت أن أاب عبيدة ابلشام وجد »املوضوع هو بنصه هكذا: 

 -َوُهْم من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم-أاب جندل بن سهيل، وضرار بن اخلطاب، وأاب األزور
د شربوا اخلمر. فقال أبو جندل: ﴿لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ُجَناٌح ِفيَما طَِعُموا ِإَذا ق

ملائدة: ُمْحِسِننَي﴾]اَما اتَـَّقوا وَّآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت مُثَّ اتَـَّقوا وَّآَمُنوا مُثَّ اتَـَّقوا وََّأْحَسُنوا َواَّللَُّ حيُِبُّ الْ 
 [ فكتب أبو عبيدة إىل عمر: أن أاب جندل خصمىن هبذه اآلية. 93

فكتب إليه عمر: الذى زين ألىب جندل اخلطيئة زين له اخلصومة فاحددهم، فقال أبو 
فلقى أبو األزور وضرار  ،نا فذاك، وإن رجعنا إليكم فحدواناألزور: دعوان نلق العدو غدا، فإن قتل

 . 45«وأبو جندل العدو، فاستشهد أبو األزور وحد اآلخران
هذا هو النص، ومنه يتبني أن املؤلف مل يكن أمينا  ي نقله؛ إذ ترك منه آخره، الذى يقرر 

 .  46أن اعتذار أىب جندل مل يقبله عمر؛ ألنه ال يتفق والدين

                                                           

 .6/53  ، وآخرين،: علي حممد معوضتحهـ( 630أسد الغابة  ي معرفة الصحابة، ابن األث ر، )ت:  -45
 .74ينظر دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن املستشرقني، الغزايل، ص -46



  2021/  6/  10-8: املوافق                          جامعة املرقب -املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة 
 ( من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح (فقه التعامل مع السنة النبوية 

________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                            sunnaconf.elmergib.edu.ly 

ق يق  فيما وق  فيه غ ره من األخطاء و ي موض  آخر وأمنوذج غريب جتد هذا املستشر 
املتعمدة  ي املنهج االستشراقي، فيصف النيب صلى هللا عليه وسلم: ))ميل النيب للنساء ميال كان 

، فهذا 47مضطردا  ي الزايدة...(( مستدال حبديث: ))إمنا حبب إيل من دنياكم النساء والطيب((
 النصوص وجتزئتها مسألة تؤخذ على تكملته: ))وجعلت قرة عيين  ي الصالة(( فمسألة برت

 املستشرقني ضمن منهجهم املتب ، الذي يعتمد على التعمد واخلطأ  ي االستنتاج.
))يرى املؤلف جولد تسيهر أن مجلة: وجعلت قرة : ويرد مرتجم كتاب جولد تسيهر بقوله

. وليتنا نعلم عيين  ي الصالة، زايدة أضيفت إىل حديث: ))حبب إيل من دنياكم النساء والطيب((
ما الذي رابه  ي هذه اجلملة حىت حكم بزايدهتا. هل كان  ي حياة الرسول العلمية ما ال يتفق م  

 مضمون هذه اجلملة؟ لقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم مقيما على الصالة ويهش الستقباهلا، 
ر صلى(( كما  أم 49وكان كما روى أبو داود: ))إذا حزبه 48ويقول: ))أرحنا هبا اي بالل((

 . 50كان يصلي  ي السلم واحلرب و ي شدة اخلوف، وشرع ذلك كله للمسلمني((

                                                           

 .127العقيدة والشريعة، ص -47
من حديث عبد هللا بن حممد ابن  4988أخرجه أبو داود  ي كتاب األدب، ابب  ي صالة العتمة، ح  48-

قال األلباين صحيح. وحكم شراح احلديث على هذا «. ُقْم اَي ِباَلُل أَِقْم فََأرِْحَنا اِبلصَّاَلةِ »احلنفية، بلفظ: 
 احلديث أبنه من صحيح أيب داود؛ منهم ماهر ايسني الفحل.

له: ))إذا حزبه أمر صلى(( بفتح احلاء املهملة والزاي املوحدة، ويقال: حزبه أمر حيزبه من ابب: قتل إذا قو  49-
أصابه. و ي رواية: حزنه ابلنون بدل املوحدة؛ أي: كان صلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وسلم، إذا نزل به همن 

تعاىل: ﴿اَيأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا صلى؛ ألن الصالة تعني على دف  النوائب، وتفريج الكروب، قال 
فقه احلديث: يدل على أنه ينبغي ملن نزل به كرب و  [.153اِبلصَّرْبِ َوالصَّاَلِة ِإنَّ اَّللََّ َمَ  الصَّابِرِيَن﴾]البقرة: 

، وكان وهمن أن يفزع إىل خدمة مواله ابلصالة. ومنه أخذ بعضهم ندب صالة املصيبة؛ وهي ركعتان عقبها
. ومثل [45]البقرة: َواْسَتِعيُنوا اِبلصَّرْبِ َوالصَّاَلِة﴾﴿ابن عباس يفعل ذلك ويقول: نفعل ما أمران هللا به بقوله: 

إذا حزبه أمر قال: ال  -صلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وسلم-الصالة  ي ذلك الذكر والدعاء فقد كان النيب 
 رب العرش العظيم، احلمد هلل رب العاملني. ينظر: املنهل العذب املورود إله إال هللا احلليم الكرمي، سبحان هللا

شرح سنن اإلمام أيب داود، حملمود حممد خطاب السبكي، عين بتحقيقه وتصحيحه: أمني حممود حممد 
 .7/248خطاب، 

 .127العقيدة والشريعة، ص 50-
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 اخلامتة: وتتضمن نتاجج البحث وبعض التوصيات:

 اليت وقفت عليها: النتاججأهم  -أوال
عمل املستشرقون جاهدين من أجل التشكيك  ي السنة والطعن فيها، وهذا أمر متفق  -1

املستشرقني، والسبب هو عدم إمياهنم بنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم فاجنرن معهم عليه عند أغلب 
 من املرجفني ومن ضعاف النفوس اإلميانية خلق كث ر.

ومن سار على منهجه يريد أن حيقق نتيجة   ي اعتقادي أن املستشرق جولد تسيهر -2
مفادها: أن السنة قامت على غ ر أساس، وأنه ال فائدة للمسلمني منها، ومل يفرق  ي ذلك بني 

 الصحيح وغ ره.
املطل  على كتاابت املستشرقني جيد فيها من اخلطورة البالغة اليت حتتاج منا إىل شديد  -3

قرآن والسنة والفقه، وأشد هؤالء خطرا جولد تسيهر، وقد احلذر من مثل هذه الكتاابت، اجتاه ال
 وقفنا على ذلك من خالل كتابه: العقيدة والشريعة  ي اإلسالم.

أخ را املتتب  لكتاابت املستشرقني جيد أن السنة تعرضت لسوء فهم وتعمد  ي اخلطأ،  -4
القضاء على املصدر الثاين واهتام صريح بنسبة ما صح منها لغ ر النيب صلى هللا عليه وسلم من أجل 

 من مصادر الوحي، وذلك بنسبتها لغ ر النيب صلى هللا عليه وسلم، ودون تفريق بني صحيح وغ ره.
 :بعض التوصيات -اثنيا
إنشاء مراكز تُعىن ابلدراسات االستشراقية داخل اجلامعات  ي ليبيا، وخاصة اجلامعة  -1

عارف واخلربات اليت تتعلق ابلدراسات االستشراقية، األمسرية اإلسالمية، يتم من خالهلا تبادل امل
 وكذلك التواصل م  اجلامعات اإلسالمية  ي اخلارج.

 الرد على كتاابهتم وفق منهج علمي معتدل يسوده احلكمة واألسلوب احلسن. -2
 متابعة ما يتم كتابته ونشره وتدريسه من قبل املستشرقني  ي اجلامعات الغربية. -3
 ما يكتب ويعرض من املستشرقني  ي مؤمتراهتم وندواهتم بصورة دورية.ابعة كل مت -4
تكثيف اجلهود العلمية وإنشاء الندوات واملؤمترات ملناقشة أفكارهم، ورد الشكوك اليت  -5

 تثار حول السنة النبوية، وغ رها من علوم اإلسالم.
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 املصادر واملراجع:
 القرآن الكرمي.

الصحابة، ابن األث ر، أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد اجلزري، )ت: أسد الغابة  ي معرفة  -1
، 1هـ( تح: علي حممد معوض،  وعادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، ط 630

 .6/53م،  1994-هـ1415
 م.2002، 2االستشراق أهدافه ووسائله، حممد فتح هللا الزايدي، دار قتيبة، سوراي، ط -2
اخللفية الفكرية للصراع احلضاري، الدكتور: حممود محدي زقزوق، مكتبة الشروق، االستشراق و  -3

 م2008 –ه 1429، سنة: 1القاهرة، ط
االستشراق واملستشرقون ماهلم وما عليهم، الدكتور: مصطفى السباعي، دار الوراق، املكتب -4

 م.1999 –ه 1420، 2اإلسالمي، السعودية، ط
إلسالم، عرض ونقد، الدكتور: عبد العظيم إبراهيم املطعين، مكتبة افرتاءات املستشرقني على ا -5

 م.1992 –ه 1،1413وهبة، القاهرة، ط
متيز األمة اإلسالمية م  دراسة نقدية ملوقف املستشرقني منه، الدكتور: إسحاق بن عبد هللا  -6

 م.2005 –ه 1426، 1السعدي، جامعة اإلمام حممد بن سعود، ط
الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه، صحيح اجلام  املسند  -7

 هـ.1422البخاري، حتقيق: حممد زه ر بن انصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل، 
احلديث واحملدثون، او عناية األمة اإلسالمية ابلسنة النبوية، حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب،  -8

 ه.1378 القاهرة،
دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن املستشرقني، حممد الغزايل، دار هنضة مصر، الطبعة:  -9

 األوىل.
سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، دار الكتاب العريب ـ ب روت،  -10

 األلباين.وزرارة األوقاف املصرية وأشاروا إىل مجعية املكنز اإلسالمي،  ي التعليق حكم 
 -السنة ومكانتها  ي التشري  اإلسالمي، مصطفى بن حسين السباعي، املكتب اإلسالمي  -11

 م. 2000دار الوراق للنشر والتوزي ، الطبعة: األوىل، سنة: 
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العقيدة والشريعة  ي اإلسالم، اجناس جولد تسيهر، اتريخ التطور العقدي والتشريعي  ي  -12
ىل اللغة العربية وعلق عليه: حممد يوسف موسى، عبد العزيز عبد احلق، الداينة اإلسالمية، نقله إ

 م.1946وعلي حسن عبد القادر. دار الكاتب املصري، القاهرة، الطبعة: األوىل، فرباير: 
املعني على تفهم األربعني، البن امللقن، دراسة وحتقيق: الدكتور دغش بن شبيب العجمي،  -13

 م. 2012 -هـ  1433الكويت، الطبعة: األوىل،  –وزي ، حويل مكتبة أهل األثر للنشر والت
، 3موسوعة املستشرقني، الدكتور: عبد الرمحن بدوي، دار العلم للماليني، ب روت، ط -14

 م.1993
 موطأ مالك، نسخة اندرة من املكتبة الشاملة، ال توجد عليها معلومات النشر. -15
أيب داود، حملمود حممد خطاب السبكي، عين بتحقيقه  املنهل العذب املورود شرح سنن اإلمام -16

-1351، 1مصر، ط  –وتصحيحه: أمني حممود حممد خطاب مطبعة االستقامة، القاهرة 
 هـ.1353

وهم املوضوعية  ي كتاابت دراسات حممدية، حبث للدكتور: بش ر الصديق نصر، كلية الدعوة  -17
 اإلسالمية، طرابلس، ليبيا.


